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SAABS INDUSTRIELLA samarbeten med 

partners runt om i världen bidrar till en lönsam 

tillväxt och en god utveckling. Skälet till dessa 

samarbeten är att många av de länder där Saabs 

köpare finns vill utveckla sina lokala kompetenser 

eller verksamheter. Industriella samarbeten stöd-

jer detta, samtidigt som Saab stödjer sina egna 

affärer. När vi delar med oss av vår kunskap är vi 

övertygade om att det höjer kvaliteten på såväl 

Saabs som våra partners produkter och lösningar.  

Det blir helt enkelt en win-win-situation. Sam-

arbetena sker på affärsmässiga grunder. Allt kan 

kanske inte räknas hem i ett första skede, men på 

sikt kan vinsterna bli stora om vi agerar klokt.

Industriella samarbeten utgör ett stöd för Saabs 

affärs- och marknadsområden, men även för vår 

bolagsstyrning. Det får inte finnas minsta risk för 

oegentligheter eller korruption, och därför har vi 

byggt en organisation som säkerställer att vi följer 

skarpa etiska riktlinjer och har en hög integritet.

Industriella samarbeten stärker Saab eftersom 

de bidrar till en djupare förståelse för vad våra 

kunder efterfrågar och hur vi ska kunna utveckla 

våra affärer.
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SVERIGE Uppdrag i fredens tjänst

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och 

lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet 

och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny 

teknologi för att möta kundernas förändrade behov. Saab har över 14 000 medarbetare. 

Försäljningsintäkterna uppgick 2013 till cirka 24 miljarder kronor, varav cirka 28 procent 

var relaterat till forskning och utveckling.
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TEXT Karin Strand  FOTO Saab och Getty Images

Notiser
” För mig har den nordiska marknaden alltid varit 

mycket viktig. Den är i många fall en förutsättning för 
Saabs förmåga på den internationella marknaden.” 
Anna Fröjd, ny chef för Saabs marknadsområde Nordic and Baltic

SAMARBETE I LUFTEN
w I SLUTET AV augusti undertecknade regeringarna i Sverige, 

Tjeckien och Slovakien en avsiktsförklaring om samarbete kring 

luftrumsövervakning av Slovakien och Tjeckien. Bakgrunden är 

att det slovakiska luftrummet för närvarande övervakas av åldrade 

ryska MiG-29. Genom avtalet kan Slovakien nu dra nytta av de 14 

Gripenplan som Tjeckien förfogar över. Med avsiktsförklaringen 

kan också det första steget tas i förhandlingar mellan Sverige och 

Slovakien om införandet av Gripen i Slovakien.

SERIEROBOTAR I BRUK
w INDUSTRIKONSORTIET som har utvecklat radarjaktroboten 

Meteor levererar nu serierobotar till slutkunder. För flygvap-

nen i de sex länder som deltar i programmet (Storbritannien, 

Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien och Sverige) innebär 

Meteor en klart förbättrad prestanda. Roboten klarar mycket 

långa skjutavstånd, har allväderskapacitet och kan med sin 

ramjetmotor komma ikapp de flesta flygande mål. Missil- 

företaget MBDA i Storbritannien har varit huvudansvariga för 

utvecklingen. Saab står för utveckling och leverans av radar-

zonrör till samtliga robotar, samt telemätenheter till alla prov-

robotar. Det svenska flygvapnet blir först med att ta roboten 

i operativ drift.

SERERIEROBOTAR I BRUK

SJUKVÅRD
OMBORD
w DEN NORSKA marinen 

har beställt ett stödfartyg 

där Saab ansvarar för 

design och integration 

av en kvalificerad sjuk-

vårdslösning kallad Role 

2 (livräddande kirurgi). 

Fartyget byggs av det 

sydkoreanska varvet 

Daewoo Shipbuilding  

& Marine Engineering 

Co, Ltd. som också är 

Saabs beställare. Sjuk-

vårdsenheten innehåller 

bland annat operations-

sal, intensivvårdsavdel-

ning, röntgenresurs, rum 

för isolering, vårdavdel-

ning samt rehabvård.

14SASP4_04_05_notiser_10444.indd   4 2014-12-02   14:02:52



5S P I R I T4 · 2014

60% Över 60% av Saabs produkter  
exporteras till fler än 100  
marknader i världen.

SÄKRAD VINDKRAFT
w SAABs fjärrstyrda undervarttens-

farkost Seaeye Falcon används för 

närvarande för inspektion av en flytande 

vindkraftverkprototyp utanför Japans 

sydöstra kust. Vinkraftverket är säkrat 

mot havsbotten med 400 meter långa 

stålkedjor på ett djup av 100 meter. 

Inspektionerna av förankring och ked-

jor säkerställer att dessa inte drabbas 

av korrosion och beläggningar. Efter 

kärnkraftsolyckan i Fukushimna 2011 

har Japan beslutat att avveckla landets 

kärnkraftverk vilket innebär att vind-

kraftverk till havs är en snabbt växande 

energikälla och att många flytande vind-

kraftanläggningar väntas byggas.  

I många andra delar av världen används 

Seaeye Falcon redan i dag som hjälp-

medel vid byggnation och inspektion av 

vindkraftanläggningar till havs. 

GLOBALT
LEDARSKAPSPROGRAM
w SAABS traineeprogram blir globalt och 

byter samtidigt namn till Saab Graduate 

Leadership Programme. I september 2015 

kommer en första grupp med omkring 

tolv utvalda att starta sin karriär på Saab 

inom olika delar av verksamheten. Pro-

grammet löper över 14 månader och 

innehåller bland annat ledarskapsträning, 

interna studiebesök, projektarbete samt 

utlandspraktik. Syftet är att förse Saab 

med en bas av potentiella ledare med ett 

internationellt förhållningssätt, där den 

yrkesmässiga utvecklingen kopplas direkt 

till Saabs affärsnytta.

I EN TV NÄRA DIG
w SAAB sponsrar SVT:s sport-

sändningar i VInterstudion. Bland 

höjdpunkterna finns bland annat 

längd-VM i Falun, alpina VM i 

Vail, USA, skidskytte-VM i finska 

Kontiolax samt Vasaloppet. Saab 

får över 500 exponeringar vilket 

gör att företaget når 6,5 miljoner 

tittare, motsvarande 70 procent 

av Sveriges befolkning. Syftet är 

att sprida kännedom om att Saab 

arbetar med försvars och säker-

hetslösningar.
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PROF ILEN TEXT ELISABET TAPIO NEUWIRTH  FOTO JOHANNA ÅKERBERG KASSEL

ETER THOMSSON tar emot på Försvarshög-

skolan i Stockholm i full marin uniform. Till 

vardags är han emellertid ledigare klädd. Han 

är anställd på Saab, men är även reservofficer, 

örlogskapten och har en befattning inom Försvars-

makten som ställföreträdande chef för den marina 

underrättelse- och säkerhetstjänsten. 

Peter Thomsson har nyligen avslutat en vidare-

utbildning inom underrättelsetjänst på Försvarshög-

skolan och ska lämna Sverige för uppdrag utomlands 

för Marintaktiska staben. På agendan står bland annat 

att delta i en Nato-övning. Han ser fram emot resan:

– Förutom den ömsesidiga nyttan för mina båda 

arbetsgivare när jag kommer hem, är det en person-

lig förmån att få vara del av vårt försvar och bidra 

i internationella insatser för att minska nöd och 

lidande. Mina tidigare internationella uppdrag har 

varit oerhört utvecklande, gett mig större förståelse 

och nya, berikande perspektiv för ett annars mycket 

fjärran sammanhang, säger Peter Thomsson.

Några av hans starkaste personliga minnen är från 

tjänstgöringstiderna i Somalia och Afghanistan. 2009 

till 2010 ingick Peter Thomsson i det svenska bidraget 

till eu:s operation Atalanta, som skyddade fn- 

organet World Food Programs fartyg. Dessa användes 

för att skeppa mat och förnödenheter till Somalia. 

I Afghanistan var det Nato-ledda uppdraget att 

lokalisera vägbomber. På sina resor  runtom i landet 

fick han uppleva att även flickor gick till skolan, något 

som den tidigare regimen hade motarbetat. 

– Jag har mycket svårt att tolerera orättvisor och 

förtryck. Men detta visar att det militära stödet till 

den afghanska säkerheten har gjort nytta, säger han.    

När utlandsvistelsen är över återvänder Peter 

Thomsson till sin tjänst inom Saab och hemstaden 

Stockholm. Här väntar också båten, seglingen och 

livet ute till havs som är ett av hans största fritids-

intressen. 

– Jag är uppvuxen med havet. En gång om året, 

inför tävlingen Postrodden över Ålands hav, låter jag 

skägget växa ut så att jag ser ut som en riktig sjöbuse. 

Min fru Kajsa har anlag för sjösjuka men kämpar 

på och följer med ut till sjöss ändå. Det är jag riktigt 

imponerad av, säger Peter Thomsson. 

Peter Thomsson är uppvuxen med båtliv och hav – ett 

stort intresse som har format hela hans yrkesliv.   

OFFICER OCH 
GENTLEMAN

P
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Namn: Peter Thomsson

Ålder: 38

Bor: Stockholm

Befattning: Ställföreträdande 

chef för Marinens underrättelse- 

och säkerhetstjänst samt 

Director for Mergers and 

Acquisitions på Saab

Familj: Hustrun Kajsa

Fritid: Segling, rodd och 

löpning. På vintern springer jag 

med dubbar på löpskorna. Jag 

tycker om att träna för att hålla 

mig frisk och alert. Det finns alltid 

fler armhävningar att göra – det 

har jag lärt mig av min militära 

chef som är röjdykare.

PERSONLIGT

Jag har mycket svårt 
att tolerera orättvisor 

och förtryck.
Peter Thomsson
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Combitech fick i uppdrag av Trafikverket att öka tryggheten för 

tågresenärer, i samverkan med flera andra aktörer. Det ledde till 

en ökad beredskap för allvarliga händelser på Sveriges tre största 

centralstationer; Stockholm, Göteborg och Malmö.  

(På bild: Malmö Centralstation.)
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TEMA
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KNUTPUNKT
Combitech låter sina konsulter samverka över branschgränserna. 
Resultatet är en bred tjänsteportfölj som svarar mot ett ökande 

behov av helhetslösningar. 

TEXT GABRIELLA SKÖLDENBERG   FOTO PER MYREHED
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TEMA

SAABS HELÄGDA konsultbolag Combitech har kunder 

inom vitt skilda branscher, från flyg och försvar till bank 

och finans. 

– Bredden gör att vi hela tiden korsbefruktar verksam-

heten. En metod som utvecklats för en viss bransch kan 

komma till nytta i en helt annan. Ibland går den militära 

sidan före i utvecklingen, ibland den civila. Oavsett vilken 

innebär det att vi ständigt höjer kompetensen, säger Marie 

Bredberg, vd. Hon har lett Combitech sedan starten 2006, 

men övergår vid årsskiftet till en ny roll  i ledningen för 

Saabs nya affärsområde Industrial Products and Services.

Orsaken till att Combitech satsar på bredd och djup hos 

sina mer än 1 400 medarbetare i Sverige, Norge och Fin-

land är att allt fler kunder vill arbeta med färre leverantörer.

– Kunder vill inte längre skriva avtal med 15–20 olika 

leverantörer. Kan du inte erbjuda bredd platsar du inte 

i de stora upphandlingarna. Kunderna vill vara bra på 

kärnverksamheten och överlåta flexibilitet och spets till 

oss, konstaterar Marie Bredberg. 

Combitech bistår även med expertis inom smala 

områden. Möjligheten att fylla på med kompetens i olika 

projekt är en av företagets stora styrkor.

– I stället för att kunden ska bygga upp en egen organi-

sation i olika projekt kan vi fungera som en slags lunga för 

resurs och kompetens, som expanderar och minskar allt 

efter hur behoven ser ut, säger Marie Bredberg.

I takt med att kundernas önskemål har förändrats pågår 

en gradvis förändring av företagets affärsmodell, så att 

verksamheten är rustad för att ta fler helhetsuppdrag.

– Kunderna har efterfrågat nya lösningar som vi nu kan 

” BREDDEN GÖR 
ATT VI HELA 
TIDEN KORS-
BEFRUKTAR 
VERKSAM-
HETEN.”
Marie Bredberg,
vd Combitech

1.  Combitech bistår sedan flera år  spel-

branschen, bland annat Svenska Spel, 

med säkerhetsgranskningar. Syftet är 

att spelarna ska känna sig trygga med 

att allt går rätt till. Metoderna som till-

lämpas bygger på kunskap om säker-

hetsgranskning för försvarsindustrin. 

2.  För kunder som saknar egna utveck-

lingsresurser kan Combitech gå in 

som projektledare och utvecklings-

partner.  TylöHelo, ledande aktör 

inom bastu- och ångbad, fick hjälp att 

samordna utvecklingen och samtidigt 

minska kostnaderna för produktion 

och logistik. Lösning: Antalet elektro-

niska plattformar för kontrollpaneler 

minskades till tre.

3.  Combitechs utvecklingscenter jobbar 

med utvecklingen av Gripen E, i projekt 

som rör skrov, fena, elinstallation och 

styrytor. Teamen tar ett helhetsansvar 

för konstruktion, dimensionering och 

utveckling av tillverkningsverktyg för 

stora delar av skrovet.

1
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Informationssäkerhet 
handlar om såväl teknik 

som mänskliga resurser. 

Combitech tar ansvar för 

båda.

– Vi gör allt. Det kan 

lika gärna handla om att 

skapa gedigna proces-

ser och en fungerande 

krisberedskap i en orga-

nisation som att granska 

programkod och göra 

penetrationstester, säger 

Pernilla Rönn, affärsom-

rådeschef.

Bredden återspeglas 

bland medarbetarna; 

här arbetar bland annat 

civilingenjörer och stats-

vetare med bakgrund 

i Regeringskansliet. 

Kunderna finns främst i 

branscher som bank och 

finans, energi, flyg, för-

svar och spelverksamhet 

samt bland statliga verk 

och myndigheter.

– Att vi är en svensk 

leverantör och att vi ägs 

av Saab, som står för 

säkerhet, uppskattas av 

många kunder, konstate-

rar Pernilla Rönn.

I dag vill kunder gärna 

lägga ut drift och över-

vakning på entreprenad. 

Combitech har skapat en 

särskilt tjänst, där man tar 

totalansvar för informa-

tionssäkerheten dygnet 

runt, årets alla dagar.

– Då kan kunderna 

fokusera på det de är bra 

på, medan vi tar hand om 

säkerheten.

Personbilsindustrin 

är en av de mest konkur-

rensutsatta branscherna 

i världen. När Saab Auto- 

mobile gick i konkurs 

fångade Combitechs 

utvecklingscenter i Troll-

hättan upp många kom-

petenta medarbetare. 

I dag kommer deras 

kunskap till användning  

i andra branscher.

– Vi har bland annat 

arbetat med skrovut-

vecklingen för Gripen, 

säger Jerker Lundgren, 

affärsområdeschef. 

Han lyfter fram förmå-

gan att driva projekt från 

idé till färdig produkt.

– Vi är samspelta och 

kan snabbt sätta i gång. 

Våra kunder slipper där-

för långa startsträckor.

svara för. Ett exempel på ett sådant helhetsåtagande är den 

nya tjänsten för säker driftövervakning (se ovan). Det kan 

också handla om att vi utvecklar en hel produkt, från a till 

ö, utan att vi äger den efteråt, säger Marie Bredberg.

I ETT KONSULTBOLAG är medarbetarnas kompetens 

den främsta tillgången; detta värnar även Combitech om. 

Konceptet Learning Lab omfattar utbildningar, metoder 

och nätverk som står till medarbetarnas förfogande.

– Vi ger också externa utbildningar inom samtliga 

områden vi är verksamma inom, med egna konsulter som 

lärare. Det är ett bra tillfälle att träffa både nuvarande och 

blivande kunder, säger Marie Bredberg.

Den största marknaden är för närvarande Sverige, men 

företaget har även dotterbolag i Norge och Finland. Målet 

är att fortsätta växa på den nordiska marknaden, både 

organiskt och genom förvärv.

– Vi har en stark ställning redan i dag, men vi ser 

framför allt en stor potential för tillväxt inom den civila 

industrin.  I Norge ligger fokus på riskhantering inom olja 

och gas samt bank och finans, medan Finland profilerar 

sig mot integration och kommunikation på försvarssidan. 

Combitechs omsättning är i dag 1,6 miljarder kronor. 

Omkring 40 procent av omsättningen består av uppdrag 

för Saabs räkning, resten är externa kunder. Att Combi-

tech är ett dotterbolag till Saab bidrar till det stora för-

troendet, förklarar Marie Bredberg. 

– Saab är vår största kund, men vi har så mycket mer 

att erbjuda. Jag skulle vilja att fler fick upp ögonen för den 

bredd vi har, avslutar hon.

FRÅN BIL TILL FLYG

TOTAL SÄKERHET

2

3

Combitechs tjänsteportfölj: Sidan 13
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ARJE DAG RESER närmare 800 000 personer i 

Storstockholm med den allmänna kollektivtrafiken, 

som omfattar tunnelbana, bussar, pendeltåg och 

lokalbanor samt sommartid även båtar.

En viktig pusselbit för att trafiken ska flyta är den kom-

munikationslösning som ledningscentralen och förarna 

använder. Under 2012 gick Trafiknämnden ut med en 

upphandling för att modernisera radionätet. Den befint-

liga utrustningen hade delvis nått sin tekniska livslängd 

och det fanns ett behov av att förbättra tillgänglighet, 

täckningsgrad och kostnadseffektivitet. Dessutom ville 

man ha ett gemensamt radionät i stället för två. 

Combitechs erfarenhet av komplexa kommunikations-

lösningar kom till god användning. 

– Samtidigt förstod vi kundens verksamhet och vikten 

av att migrera utrustningen utan att trafiken och rese-

närerna påverkades. Under rusningstid kommunicerar 

ledningscentralen med 2 500 förare, värdar och service-

personal på fältet. Det säger något om utmaningarna i 

uppdraget, konstaterar Ulf Lundberg, affärsutvecklare.

Moderniseringen påbörjades hösten 2012 och pågick 

under ett och ett halvt år. Pilotprojektet blev Djurgårds-

linjen (spårväg). Där testades det nyutvecklade radionätet, 

så att barnsjukdomarna kunde åtgärdas. Den stora migre-

ringen skedde den 17 juni 2013.

– Det var en kritisk natt, tänk vad som skulle hända 

med kollektivtrafiken om systemet inte fungerade som 

det skulle på morgonen. Kaos! Vi var dock väl förberedda 

efter ett och ett halvt års uppdrag, så allting gick bra. 

Reservplanen behövde inte tillämpas, berättar Alexander 

Storm, konsult och ansvarig för radionätsdelen.

Resultatet är en enhetlig kommunikationslösning som 

är lätt att underhålla. Administrationen är enklare än 

tidigare och det behövs färre underentreprenörer i och 

med att det numera bara finns ett nät där allt talar samma 

språk. Sammantaget blir det mycket billigare.

– Det som gjorde projektet så framgångsrikt var att vi 

hade helt rätt typ av resurser. Projektet var mycket tids-

pressat. Att vi tog in konsulter med rätt kompetens var en 

avgörande faktor för att lyckas, säger Stefan Brood,  

projektledare vid Trafikförvaltningen inom Storstock-

holms läns landsting. 

12 S P I R I T 4 · 2014

INGEN
MÄRKTE

NÅGOT
Storsto o s o a tra    a  
Co bite  ed att igrera radio tet 

ta  att rese rer a er ades.
TEXT ANNA SIGURDSSON SCHEDIN 

FOTO  DAVID LUNDMARK

” DET VAR 
EN KRITISK 
NATT. VI 
VAR DOCK 
VÄL FÖR-
BEREDDA.”

V

Alexander Storm,
konsult radionät
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TJÄNSTEPORTFÖLJ
Combitech arbetar inom åtta kompetensområden: systemutveckling, systemintegration,  
kommunikation, logistik, mekanik, systemsäkerhet, informationssäkerhet och teknisk  
produktinformation. Nedan presenteras ett urval av tjänster och koncept:

INCIDENT- OCH KRISHANTERING

w  Vissa verksamheter 

är exponerade för många 

risker vars konsekvenser 

kan kosta mycket pengar 

och skada företagets 

varumärke. Combitech har 

forskningsbaserade meto-

der för att identifiera och 

kvantifiera dessa risker och 

minska dem innan de ska-

dar företaget. 

w  Konceptet  Secure 

IT är resultatet av en 

korsbefruktning mellan 

spetskompetenser inom IT 

och informationssäkerhet. 

Combitech är ledande i 

Norden på säkra IT-lösning-

ar till såväl försvar som civil 

industri, exempelvis spel-

verksamhet och finansiella 

institutioner.

SECURE IT

w  Genom att använda 

metoder som Model Based 

Definition (MBD) och virtuell 

produktutveckling kan man 

utveckla en produkt på 

halva tiden till halva kost-

naden. Combitech har unik 

kompetens från fordons- 

och flygindustrin.

w  Combitech Training Insti-

tute är en extern utbildnings-

verksamhet som erbjuder allt 

från enskilda kurser till hela 

utbildningskoncept. Combi-

techs egna konsulter leder 

kurserna, vilket garanterar en 

stark förankring i erfarenhe-

ter från verkligheten.

RISKANALYS OCH STYRNING

COMBITECH TRAINING INSTITUTE

MBD OCH VIRTUELL PRODUKTUTVECKLING

TEKNISK PRODUKTINFORMATION OCH UPTIME
w Combitechs nära 200 

teknikinformatörer håller 

ordning på produktinforma-

tionen under hela processen, 

från design till eftermarknad. 

Systemet UpTime är en kom-

plett lösning för att produce-

ra, bearbeta, distribuera och 

publicera produktinforma-

tion för eftermarknaden och 

har hjälpt många kunder att 

spara både tid och pengar.

w  Combitech hjälper 

organisationer att vässa sin 

krisberedskap och bli redo 

för det andra säger inte kan 

inträffa. Combitech stöttar 

med övningar och kan hjäl-

pa till att skapa en organisa-

tion som effektivt hanterar 

incidenter och kriser. 

TEXT  CHARLOTTE MAGNUSSON  FOTO PETER KARLSSON OCH SAAB
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LÄTTARE

Är ännu mer lätthanterlig 

än sina företrädare tack vare 

att den är kortare och väger 

under sju kilo.

INTELLIGENT SIKTE

Kompatibel med intelligenta 

sikten vilket säkerställer maximal 

effekt i varje taktisk situation.

FÖRBÄTTRAD ERGONOMI

Användare kan justera vapnet så 

att det passar dem. Förbättring-

arna omfattar bland annat ett ställ-

bart axelstöd och främre handtag.

CARL-GUSTAF M4
TEXT MAGNUS PALMÉR FOTO SAAB  

14SASP4_12_13_infografik_10449.indd   14 2014-12-02   14:04:06



15S P I R I T4 · 2014

NY VERSION ÖPPNAR FÖR NYA KUNDER

   Carl-Gustaf-systemet används  

i dag i mer än 40 länder, och  

antalet kunder växer.

  Den nya versionen Carl-Gustaf M4 

kommer att öppna vägar till nya 

kunder, utöver de många befint-

liga systemanvändarna. 

  Carl-Gustaf M4 uppfyller be-

hoven för moderna konflikter. 

Samtidigt erbjuder systemet 

kompabilitet med intelligenta 

sikten och framtida innovationer 

som programmerbar ammunition.

  Lanseringen av Carl-Gustaf M4 

kommer att förstärka Saabs posi-

tion som marknadsledare inom 

understödsvapen.

  Den samlade portföljen inom 

understödsvapen, såväl 

engångsvapen som omladd-

ningsbara vapen, kommer att 

fortsätta utvecklas och anpassas 

till marknadens behov.

  Carl-Gustaf M4 ger kunder en 

väsentlig utökad förmåga genom 

att erbjuda ett intelligent vapen-

system som är lätt och flexibelt.

SNABBARE TILL SKOTT

Kan bäras laddat  vilket 

gör det möjligt för skytten 

att agera snabbare.

SKOTTRÄKNARE

En integrerad skotträknare  

förbättrar logistik och underhåll.
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Torbjörn Hoberg (till 

vänster) är produk-

tionsledare på ubåts-

programmet och har 

arbetat i närmare 30 

år på varvet.

 – Nu känns det 

väldigt bra att vara 

svenskanställd igen.

 Urban Ryd är pro-

duktionstekniker på 

ubåtsprogrammet. 

Han var tidigare  

konsult på Kockums 

men är i dag fast 

anställd på Saab.

 – Saabs köp bety-

der jättemycket för 

framtidstron och är 

viktigt för motivatio-

nen hos de anställda.
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BESÖKET

NYTT VARV
Det bl ser ris a a s indar er Karls rona. P  Saab i Karls rona nns 

en stark vilja till utveckling och tilltron till framtiden är hög.

ALLEN är jättestor. Den är faktiskt så stor att 

såväl en ubåt som en korvett av Visbyklass  som 

står i varsitt hörn ser tämligen oansenliga ut.  Vi 

befinner oss i produktionshallen på Saabs varv i 

Karlskrona. Här byggs fartyg till den svenska marinen, 

och man tar också regelbundet in fartyg för översyn och 

modifiering.

Saab Kockums konstruerar, bygger, modifierar och 

underhåller både ubåtar och ytfartyg samt obemannade 

farkoster som exempelvis minröjare. Mest omskrivet 

under sommaren 2014 var det stora ubåtsprojektet med 

arbetsnamnet a26. I en del av produktionshallen får vi 

ett smakprov på vad det handlar om. Här står en stor och 

blänkande cylinder – ett fullskaligt prov av en ubåtssektion.

– Med provsektionen testar vi processer, metoder och 

verktyg, allt för att säkerställa att alla risker minimerats 

TEXT KARIN STRAND   FOTO  JÖRGEN RAGNARSON

H
innan den skarpa produktionen drar igång, berättar  

Anders Hermansson som är delprojektledare. 

– Vi har fått möjlighet att producera provsektionen tack 

vare vår kund fmv, Försvarets Materielverk, som också 

har intresse av att risker minimerats i programmet.

Merparten av konstruktionsarbetet har skett i Malmö 

och produktionen genomförs i Karlskrona. Just nu pågår 

produktionsförberedelserna för fullt. 2015 räknar man 

med att få byggnadskontrakt och 2022 bedömer Saab att 

kunden vill ha den första ubåten färdig.

Varvets senaste ubåt av Gotlandsklassen har varit en 

framgång och imponerat stort utomlands, inte minst i 

usa. Men nästa generations ubåt blir en klass bättre, 

säger Per Nilson, programchef för a26.

– Den blir mycket tystare, sensorerna blir bättre och 

den har ett antal nya förmågor som exempelvis en sluss  
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BESÖKET

i fören för bemannade eller obemannade mindre farkoster.

Den blir en förstklassig underrättelseplattform och vi ser 

en stor potentiell internationell marknad.

Det är inte bara det faktum att a26 är robust, tyst och 

oerhört teknikintensiv som gör den attraktiv.

– Vi har flera fördelar. Dels vår produktionsmetod med 

ett optimerat, modulärt flöde, dels ett konkurrenskraftigt 

pris. Vi har även ett väl fungerande samarbete med FMV, 

vilket bidrar till god effektivitet. Det är också vi som 

huvudleverantör, som gör upphandlingen av de många 

system som ska sättas ihop, säger Per Nilson.

Jämfört med ytfartygen har Karlskronavarvets ubåtar 

en kort historia. Här har det byggts ytfartyg sedan 1679 

och utvecklingen har gått från ek via stål till dagens kol-

fiberkomposit, som är materialet i Visbykorvetterna.

– Korvett typ Visby är ett multifunktionsfartyg, vilket 

betyder att fartygen kan bedriva minjakt, ubåtsjakt och 

ytstrid. Fartygen har dessutom helikopterfunktion, säger 

Daniel Nyström, som är projektledare Visby.

– Mycket av den tekniska utrustningen ombord kom-  

mer från Saab, exempelvis ledningssystem, undervattens-

farkoster och sjömålsrobot, så vi kan leverera något så 

unikt som ett fartyg som i stora drag är helt och hållet 

Saabtillverkat. Korvetterna är byggda med stealth-teknik 

och drivs med vattenjet. Fördelen med materialet kol-

fiberkomposit  är att det är lätt, starkt och omagnetiskt. 

Tillsammans med fartygets design avger det mycket låga 

signaturer och gör fartygen svåra att upptäcka på radar och 

av andra sensorer.

– Dessutom är fartygen relativt billiga i drift. Eftersom 

Ronnie Johansson 

arbetar på 

Production Hull.

En korvett av 

Visbyklass  är 

inne på översyn i 

produktionshallen 

på Saabs varv i 

Karlskrona.

w Kockums har funnits i 

Singapore sedan 1982 och 

inledningsvis erbjöd de repa-

rationstjänster av fartyg.  Att 

företaget etablerade sig lokalt 

och genomförde marknadsfö-

ringsaktiviteter har gett resul-

tat och byggt starka relationer. 

Sedan tidigt 1990-tal har Kockums slutit 

flera affärsavtal med Republic of Singapore  

Navy (RSN). Bland annat har företaget 

levereratsminjaktfartyg och ubåtar i klas-

serna Sjöormen och Västergötland. Redan 

då var ubåttekniken i framkant och Sjöor-

men var en av de första ubåtstyperna som 

var försedd med ett så kallat kryssroder, 

vilket därefter började användas på allt fler 

ubåtar världen över. 

Under åren har inhemsk besättning utbil-

dats i Sverige och kunskapsöverföringen 

fortsätter genom utbildning av personal i 

Sverige och på plats i Singapore. 

Julie Chew är operativt ansvarig vid affärs-

enheten Saab Kockums i Singapore:

– De gångna 32 årens arbete har gett resul-

tat. Vi har förstklassiga förbindelser med 

flera lokala myndigheter och med Saab 

som ägare kan vi lyfta relationerna till högre 

höjder. Dessutom kan vi erbjuda ännu mer 

kompletta lösningar från hela Saab.

PÅ PLATS I TRE DECENNIER
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Mari Åkesson är 

assistent inom  

ytfartygsprogrammet 

och jobbar även med 

att uppdatera Saab 

Kockums intranät.

 – Nu har vi en fram-

tid igen. Det är en 

stor organisation att 

få ihop och det blir 

lite rörigt ett tag, men 

det får man ha över-

seende med.

Per Nilson, programchef för A26

”Vi vill ligga i teknikens 
framkant och Saab 
satsar på forskning. 

Det känns bra.”
Hilda Gars (till 

vänster) är vice 

projektledare och 

planerare för kompo-

sitöverbyggnaderna 

till Singapore. 

 – Jag ser bara för-

delar med Saabs köp. 

Vi är ett svenskt före-

tag, vi får nya utveck-

lingsmöjligheter och 

vi får möjligheter till 

kunskapsutbyte mel-

lan affärsområdena.  

    På bilden ses hon 

med Henrik Johans-

son, chefskonstruk-

tör,   Viking Lantz,  

kompositkonstruktör 

och Lars Holmberg,  

delprojektledare.

de är lätta kan motorerna vara mindre vilket ger minskad 

bränsleåtgång. Därtill kommer att ytan kräver väldigt lite 

underhåll – den rostar inte, konstaterar Mats Hansson, 

programchef för ytfartyg.

SAAB TILLVERKAR även fartygsöverbyggnader i kolfi-

berkomposit. I komposithallen pågår ett intensivt arbete 

med att sätta samman en överbyggnad till ett fartyg som 

beställts från Singapore.

– Vi fick designuppdraget på våren 2013 och i april i år 

fick vi kontrakt på produktionen. Kunden har sjösättning 

inplanerad till sommaren 2015 då Singapore fyller 50 år. 

Alla ministrar är redan bjudna, så det är bråttom, säger 

projektledaren Robert Edlund. 

Kompositpanelerna tillverkas på ett stort vacuumbord 

och öppningar görs med vattenskärning. Sedan sätts 

panelerna samman och alla fogar lamineras. Överbygg-

naden är en imponerande syn där den ligger på golvet 

i komposithallen. Vi klättrar upp till övervåningen och 

befinner oss i det som ska bli kombinerad brygga och 

stridsledningscentral. 

– Det här är den första överbyggnaden av åtta beställda. 

Vi kommer att göra den helt klar innan vi börjar med 

nästa. För att optimera produktionen kommer vi att ha en 

genomgång vi kallar Find the Flow som involverar samt-

liga som har varit inblandade i bygget av den första, säger 

Robert Edlund. Det är ingen tvekan om att varvet lever 

och att framtidstron efter inlemmandet i Saab är stark.

– Både vi och Saab vill ligga i teknikens framkant och 

Saab satsar på forskning och utveckling. Det känns väldigt 

bra, sammanfattar Per Nilson. 
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INDUSTRIELLA SAMARBETEN
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Istibust essequatis 

quae con eostibus 

as aut accus millige 

nestrum quaessi 

maximusam in 

enectat faci con p

LÖNSAMT UTBYTE
Teknologiutbyte är ofta en förutsättning vid affärer med 

försvarsindustrin. Med rätt upplägg blir båda parter vinnare.

När vi samarbetar
om teknologiutbyte möts 

människor från olika företag
och nya affärsidéer uppstår

som gynnar alla parter.

Eva Söderström,
chef för Saab Industrial Cooperation

TEXT GABRIELLA SKÖLDENBERG   FOTO   PETER KARLSSON

NÄR SAAB GÖR affärer medför det ofta 

att kunden ställer krav på samarbeten 

som omfattar mer än bara försäljningen 

av en enskild produkt eller tjänst. 

– Vi visar vårt långsiktiga åtagande 

genom att ha en lokal närvaro och 

erbjuda  industriella samarbeten. Det 

får våra affärer att växa, säger Eva 

Söderström, chef för Saab Industrial 

Cooperation. 

När hon tittar tillbaka på de affärer 

som Saab har gjort med olika länder 

konstaterar hon att det finns många 

fördelar med sprida kunskap genom 

teknologiöverföring. Då möts männis-

kor från olika företag och det uppstår 

nya affärsidéer som gynnar alla parter. 

Detta genererar många gånger nya 

affärer, vilka inte skulle ha uppstått utan 

de fördjupande insikter som utbildning 

av personal i köparlandet ger. Ju dukti-

gare kunden blir på att förklara behoven 

i den egna verksamheten, desto mer 

kvalificerade tjänster och produkter kan 

Saabs experter erbjuda. 

– Självklart finns det reservationer 

från båda parter om det handlar om 

försvarshemligt material, tillägger Eva 

Söderström.

MEN TEKNOLOGIUTBYTE är bara en 

del av de industriella samarbetena. Det 

kan också handla om forsknings- och 

utvecklingsprojekt, exempelvis av  

kompletterande delsystem. 

Verksamheten delas in i tre katego-

rier: direktrelaterade (kopplade direkt 

till det system eller den produkt som 

ska köpas), semidirekta (kopplade till 

industrin ur ett bredare perspektiv) och 

indirekta (kopplade till branscher som 

inte är relaterade till försvarsindustrin). 

Ett direkt eller semidirekt krav är 

exempelvis när produktion utförs av 

inhemska företag. Samarbeten kan även 

starta innan en affär har gått i lås, som 

när Saab etablerar ett nätverk av indu-

stripartners i Brasilien eller Indien. 
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INDUSTRIELLA SAMARBETEN

STOR SPÄNNVID

SAAB Industrial Cooperation 

arbetar med Saabs portfölj för 

industrisamarbete och säker-

ställer att alla regelverk följs.

Industrisamarbeten kan 

exempelvis omfatta teknologi-

överföring, produktion, inves-

teringar och inköp, start av 

utvecklingscentrum, etablering 

av Saab på växande marknader 

och hjälp med kontakter på nya 

marknader.  

Genom att inkludera industri-

samarbete tidigt i processen 

kan Saab avgöra om ett sam-

arbete är gynnsamt långsiktigt, 

även om vinsterna inte alltid kan 

räknas hem i ett tidigt skede.
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– I varje enskilt fall får man väga för- och 

nackdelar mot varandra. Vill kundlandet 

utveckla en verksamhet som gör att Saab i för-

längningen riskerar att gå miste om nya affärer, 

ställs det mot att Saab löper risk att inte vinna 

affären i sin helhet om kravet inte tillgodoses, 

säger Eva Söderström.

Vid indirekta avtal, som gynnar annan 

inhemsk industri i köparlandet, öppnar Saabs 

kontaktnät för affärsmöjligheter som dessa 

företag annars aldrig hade fått tillgång till. 

DEN STORA UTMANINGEN med industriella 

samarbeten handlar om hur man hanterar 

komplexiteten på ett korrekt och effektivt 

sätt – från de allra första affärskontakterna till 

genomförandet. 

– Industriella samarbeten är baserade på 

marknadsförutsättningar och måste vara finan-

siellt sunda och lönsamma för alla inblandade 

parter.  Det får inte heller finnas minsta risk 

för oegentligheter eller korruption. Vi måste 

uppfylla kundlandets nationella lagstiftning 

såväl som de regelverk som gäller för Saab och 

i Sverige. Genom att i första hand arbeta med 

egen personal och egna leverantörer och part-

ners och i möjligaste mån undvika att ta hjälp 

av utomstående konsulter, kan vi säkerställa att 

arbetet sker transparent och säkert, säger Eva 

Söderström. 

DÖRRÖPPNARE
Tekniksamarbetet med Saab efter Gripenaffären gav Sydafrikas industri för elektroniska motmedel en plats i toppen.

I DAG RÄKNAS Sydafrikas in-

dustri för elektroniska motmedel 

(självskyddssystem) som en av 

de främsta i världen, men länge 

betraktades landet med misstro.

Till vändningen bidrog Syd-

afrikas köp av 26 Gripenplan 

då parterna kom överens om 

teknologi- och kunskapsöverfö-

ring. Saab åtog sig bland annat 

att hjälpa landet att utveckla 

försvarsindustrin. 

– Saab gjorde att vi överlevde 

och utvecklades, säger Anton 

Kieck. 

I dag arbetar han som affärsut-

vecklare på Saab Grintek Defence, 

men 1999 arbetade han för Avitro-

nics som först köptes av Grintek 

och därefter av Saab.

– På den tiden betraktades inte 

Afrika som högteknologiskt kom-

petent och vi fick kämpa för vår 

överlevnad. Samarbetet med Saab 

kom att fungera som dörröppnare  

i olika sammanhang och de 

kunder som tidigare betraktat oss 

med skepsis vågade satsa tack vare 

Saab, säger Anton Kieck. 

Han tillägger att Saabs sats-

ningar även har haft goda effekter 

utanför försvarsindustrin.

– Tack vare Saab har vi även 

kunnat utvecklas inom den  

privata telekom-marknaden, 

avslutar Anton Kieck.

Anton Kieck,

affärsutvecklare 
Saab Grintek Defence
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UNDER 
VATTEN

ILLUSTRATION: SAABSaab har tagit fram nästa generation autonoma och fjärrstyrda 
undervattensfarkoster (AUV/ROV) för olje- och gasindustrin.

TEXT Danny Chapman FOTO Saab

SEAEYE LEOPARD 
w En arbetsfarkost med ett kom-

pakt chassi som har starkare moto-

rer, högre lastförmåga, möjlighet att 

hantera kraftigare verktyg och det 

dubbla djupgåendet jämfört med den 

liknande Panther XTP. Produkten har 

ett avancerat autopilotsystem samt 

inbyggd fjärrdiagnostik och fjärråt-

komst för uppgraderingar och teknisk 

support. Farkosten passar för uppgif-

ter som borrsupport, undersökning 

av oljeledningar, provborrningar, 

bärgning samt inspektioner, repara-

tioner och underhåll på djupt vatten.

 HYDRO-LEK 
MANIPULATOR ARM
w De hydrauliska manipulator-

armarna kan integreras och är 

anpassade för små och medelstora 

ROV och andra fjärrstyrda plattfor-

mar. Produkten finns i ett kompakt 

femfunktions armsystem som väger 

mindre än fem kilo i vatten, och ett 

robust sjufunktions armsystem 

utformat för hårt arbete. Hydro-Leks 

manipulatorarmar används världen 

över och uppskattas för sin användar- 

vänlighet och robusthet. 

SEAEYE SABERTOOTH 
wDenna hybrid av AUV- och ROV-

funktioner har kapacitet för djupa vatten, 

lång räckvidd och är möjlig att parkera 

i ett garage på botten under en längre 

period. Hybridfarkosten finns med både 

enkelt och dubbelt skrov, vilket skapar en 

kraftfull men samtidigt lätt plattform. Med 

sin kompakta storlek är den användbar vid 

inspektioner, reparationer och underhåll 

på djupvatteninstallationer.

SEAEYE BLDC THRUSTER
wDen nya generationen framdriv-

ningsenheter för undervattensfarkoster 

kombinerar den beprövade borstlösa 

likströmsmotortekniken, där drivkretsarna 

sitter i propellerhuset, med ny utveckling 

inom magnetik och materialvetenskap. 

Produkten kan integreras med alla sorters 

undervattensfarkoster och primärdrivenhe-

ter, inklusive ROV, AUV och pumpar.

SEA OWL XTI
w En mångsidig farkost som kombinerar enheter för 

framdrivning, så kallade ”thrusters”, kraftkomponen-

ter och styrsystem från större, fjärrstyrda undervat-

tensfarkoster med en nyutvecklad, strömlinjeformad, 

lättviktsstruktur med lågt hydrodynamsikt motstånd. 

Resultatet är en produkt med stor effekt i förhållande 

till vikt, där styrförmågan är som hos en mindre farkost 

men effekten som hos en större. Den flexibla designen 

gör det enkelt att montera tillbehör som robotarmar, 

kabelsax, sonarer och vridverktyg.

5 
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MARKNAD

" Saab är en teknikpartner 
snarare än en konkurrent 
till de större amerikanska 

underleverantörerna." 

Jonas Hjelm,
chef för marknadsområde Americas
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Under USA:s 

strider i Afgha-

nistan blev det tydligt 

att de amerikanska 

styrkorna saknade 

ett kraftfullt under-

stödsvapen. Militären 

behövde ett vapen-

system som kunde stå 

emot attackerna, och 

Saabs vapensystem 

Carl-Gustaf valdes ut. 

– Armén köpte 578 

granatgevär som 

användes i striderna 

och återkopplingen 

från soldaterna var 

mycket positiv, säger 

Wes Walters, ansvarig 

för affärsutveckling på 

Saab i USA. 

Systemet, som i dag 

används i fler än 40 

länder, hanteras av en 

skytt och en laddare 

och har en mängd 

användningsområden.

I augusti 2014 skrev 

den amerikanska 

armén ett ramavtal 

med Saab om leve-

ranser av system och 

ammunition. Initialt 

är kontraktet värt 99 

miljoner kronor, men 

det finns utrymme att 

utöka ordern till mot-

svarande 1,3 miljarder 

kronor under en  

femårsperiod.

RAMAVTAL FÖR
UNDERSTÖDSVAPEN

DET ÄR VIKTIGT för Saab att finnas på den amerikanska marknaden. Även 

med en begränsad budget och med minskade försvarsstyrkor i kölvattnet av 

konflikterna i Irak och Afghanistan, svarar usa fortfarande för mer än  

40 procent av världens inköp av militär teknologi. usa är därtill världens största 

inköpare av civil teknologi inom områden som flygtrafikledning och inrikes 

säkerhet.

För ett företag som Saab är det självklart att finnas på plats, säger Jonas 

Hjelm, chef för marknadsområde Americas.

Affärerna med usa omfattar bland annat avancerad radarutrustning till 

försvarets flotta, utveckling av världsledande militärträning och simulerings-

system och tillverkning av högteknologiskt kamouflagematerial.

Även om Saab i usa huvudsakligen fokuserar på försvarsindustrin, finns det 

också starka erbjudanden på den civila sidan som till exempel flyglednings-

system till kommersiellt flyg och civila flygplatser. 

Saab Sensis i Syracuse utvecklar högteknologiska produkter för flygtrafik-

ledning. För närvarande arbetar man med luftfartsmyndigheten för att demon-

strera Saabs fjärrtornsteknik på en lokal flygplats i Virginia. Syftet är att visa hur 

flygplatser utan egna flygledartorn kan bli säkrare och effektivare.

För Saab innebär samarbeten med amerikanska kunder många spännande 

utmaningar. Ett aktuellt exempel är leveranserna av understödsvapen till 

militären (se sidoruta). Saab arbetar hårt för att möta de amerikanska kraven på 

teknisk förmåga, kostnadseffektivitet och leveranstider. Det är mycket positivt, 

enligt Jonas Hjelm.

– På försvars- och säkerhetsområdet behöver vi kunder som hela tiden tänjer 

på gränserna och skärper kraven. usa är en mycket bra kund när det gäller att 

sätta krav, eftersom försvaret, oavsett om det är på land, till havs eller i luften, 

faktiskt använder utrustningen. Som tillverkare innebär det att vi hela tiden får 

bra återkoppling, säger Jonas Hjelm. 

SAABS PLAN FÖR att utveckla affärerna i usa vilar på tre ben, berättar John 

Belanger, kommunikationschef för marknadsområde Americas. För det första 

vill man sälja fler av Saabs produkter och tjänster i usa. För det andra vill man 

att befintliga verksamheter ska växa organiskt. Slutligen vill Saab expandera 

genom strategiska sammanslagningar och förvärv.

Marknadsområdet har även en viktig roll för Saab globalt sett:

– I usa finns det stora möjligheter till industriella samarbeten. Här i usa 

är Saab en teknikpartner snarare än en konkurrent till de större amerikanska 

underleverantörerna. Vi erbjuder teknik av världsklass och nischprodukter som 

gör att deras eget erbjudande till kunderna i usa blir ännu bättre. Detta gör att 

vi är optimalt positionerade för att göra affärer här, säger John Belanger.

Samarbetet kan även fungera i motsatt riktning.  

Eftersom Saab redan återfinns i omkring 35 länder världen över och bedriver 

verksamhet i fler än 100 länder, kan företaget hjälpa amerikanska samarbets-

partners att gå in på utländska marknader. 

DÄR ALLT HÄNDER
USA är världens största marknad inom försvar och 
säkerhet. Kundernas höga krav bidrar aktivt till Saabs 
högteknologiska utveckling.  

TEXT GABRIELLA SKÖLDENBERG   FOTO GETT Y IMAGES
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7 FRÅGOR

Ted Torgerson är en veteran hos Boeing baserad i 

St. Louis. Han håller i samarbetet med Saab. 

1. Varför valde Boeing att samarbeta med Saab?

– Vi säljer många olika produkter världen över men 

för att vara ett globalt bolag behöver vi globala partners. 

Det är en stor fördel när den tekniska expertisen hos båda 

företagen kan samordnas. Båda parterna är dessutom 

beredda att investera för att få fram ett anpassningsbart, 

prisvärt och avancerat träningssystem. 

– Saab passar oss perfekt. Tillsammans kan vi erbjuda 

en komplett systemlösning till amerikanska flygvapnet 

från det starkaste och mest kostnadseffektiva teamet inom 

branschen. Det handlar inte bara om att ta fram ett jetflyg 

utan även om markbaserad träning, utbildningsmaterial 

och systemsupport.

2. En global samverkan innebär en mångkulturell 

arbetsmiljö. Vilka är dina erfarenheter av att arbeta 

med Saab? 

Saab samarbetar med Boeing för att få en order på nya skolflygplan till det 
amerikanska flygvapnet. Planen ingår i ett träningsprogram för stridspiloter.

SKOLEXEMPEL
TEXT MICHAEL MILLER  FOTO PER KUSTVIK
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PERSONLIGT

Namn: 

W. Ted Torgerson

Ålder: 54

Familj: 

Gift med Terry 

sedan 29 år, de har 

en son och en dotter

Bor: 

St. Louis, Missouri

Karriär: Har arbetat 

31 år på Boeing/

McDonnell Douglas  

i St. Louis

Ubildning: Kandi-

datexamen i flyg- 

och rymdteknik vid 

Purdueuniversitetet 

samt civilingenjör i 

industriell ekonomi 

vid Washingtonuni-

versitetet i St. Louis

Senaste film: Chef

Senaste semester: 

Lihue, Hawaii.

Det är en stor fördel när 
den tekniska expertisen 
hos båda företagen kan 

samordnas.
Ted Torgerson,

projektansvarig hos Boeing

– Vi är båda innovativa, teknikdrivna organisationer 

som brinner för flygbranschen. Arbetsgrupperna är  

engagerade och jobbar för att ta fram den mest kvalifice-

rade och prisvärda lösningen. De förstår att kostnaderna 

inte bara kan gå upp. Det är viktigt att vår lösning är 

prisvärd och att alla är införstådda med detta.

– Skillnaderna överbryggar vi genom att betona 

likheterna. Vi har olika arbetssätt och det är viktigt att vi 

kommunicerar med varandra så ofta som möjligt.

– När vi först började detta samarbete var våra svenska 

kolleger mycket tystlåtna. För dem är det naturligt att sätta 

sig ner med teknikerna eller ingenjörerna före mötet och 

försöka att komma fram till gemensamma lösningar. När 

de sedan kommer till mötet är de redo att fatta beslut.

I usa är våra amerikanska medarbetare mycket frisprå-

kiga på mötena. Vi belönar folk för att de tar för sig och 

kommer med idéer under mötets gång, för att sedan i slu-

tet av mötet fatta besluten. I Sverige finns det en tid avsatt 

för att diskutera och en annan tid för själva besluten, så vi 

var tvungna att lära oss varandras arbetsmetoder.

3. Varför vill det amerikanska flygvapnet ersätta sitt 

skolflygplan T-38?

– t-38:an såg dagens ljus 1959, och flygvapnet har redan 

tidigare sagt att planet ska avvecklas 2029. Då kommer det 

att vara 70 år. Flygvapnets analys visade att det fanns ett 

behov av ett flygplan som var prisvärt och gick att under-

hålla och som skulle hålla under flera årtionden.

4. Hur många plan kommer flygvapnet att köpa?

– Flygvapnet planerar att ersätta t-38:an med ett nytt 

system kallat t-x, ett avancerat träningsprogram för 

piloter med en hel familj av olika system. Flygplansparken 

kommer att bestå av 350 flygplan som ersätter t-38:orna.

5. Hur ser tidplanen ut framöver?

– Från det amerikanska flygvapnets sida har man varit 

tydlig med att man vill teckna kontrakt under 2017. Sedan vill 

flygvapnet att de första piloterna ska börja flyga 2023.

6. Ser du några möjligheter att kunna sälja det nya  

planet till andra enheter inom det amerikanska för-

svaret eller till andra länder?

– Vi måste fokusera på det amerikanska flygvapnets 

behov och bygga en lösning som uppfyller deras specifika 

krav. Tar vi hem den ordern kan det leda vidare. Om vi 

får kontraktet kommer vi även att utforska möjligheter i 

andra länder och för andra tjänster,

7. Vad har samarbetet med Saab gett dig?

– Det har varit ett nöje och en ära att få leda arbetsgrup-

perna parallellt i båda länderna. Jag är själv av skandina-

viskt ursprung eftersom min mamma är svensk och min 

pappa norrman, men jag hade aldrig varit Skandinavien. 

Nu försöker jag att åka till Sverige var sjätte vecka ungefär, 

och genom detta har jag lärt mig mycket om varför jag gör 

som jag gör. 
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TECH IRST
TEXT ANDERS NORDNER   FOTO SAAB

söker i ett område 

framför flygplanet som är cirka 180 

grader i horisontalplanet, 90 grader 

uppåt och cirka 10 grader nedåt  

i vertikalplanet. Objekt som rör sig 

i höga hastigheter utvecklar frik-

tionsvärme och motordrivna objekt 

avger värme i form av energiförluster 

vid förbränning. Det är den värmen 

som sensorn upptäcker.

  Att upptäcka andra utan att 

röja sig själv är vad IRST, Infra Red 

Search and Track, handlar om. Till 

skillnad från radar, som utstrålar 

riktad energi och alltså går att upp-

täcka, är IRST helt tyst för omgiv-

ningen. 

Tekniken är inte ny, men den ver-

sion som Saab presenterade i april 

2014 är betydligt känsligare och har 

längre räckvidd än tidigare versio-

ner. Sensorn upptäcker objekt som 

utstrålar värme och är optimerad för 

att sitta på flygplan.

– Data från sensorn slås samman 

med data från andra sensorer och 

system, exempelvis för avstånds-

bedömning till ett objekt, säger 

Hans Einerth, flygchef på Saab. 

Därefter avgör systemet om det är 

ett flygplan och börjar då automa-

tiskt att följa objektet. 

– Det finns många naturliga tem-

peraturskillnader i naturen som kan 

tolkas som mål. Systemet måste 

därför kunna skilja på exempelvis 

en molntuss och en grupp flygplan, 

säger Hans Einerth. 

IRST kan även upptäcka så kalla-

de stealth-plan, alltså flygplan som 

inte går att upptäcka med radar.

TJUVLYSSNARE
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